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GENERALE

Aspectele pozitive ale municipiului Câmpulung
Principalele aspecte pozitive
80%

68,8%

60%

42,7%
40%

35,3%

30,8%

30,8%

24,4%

20%
0%

Amplasarea
geografică

Calitatea
Locul natal
școlilor,
grădinițelor și
cabinetelor
medicale

Primăria

Calitatea
oamenilor

Utilitățile

18,3%

17,6%

Calitatea
drumurilor

Consiliul
Local

Participanți la studiu au mai evidențiat și următoarele aspecte pozitive:
» Frumusețile naturale și aerul curat;
» Locașurile de cult creștine;
» Istoria bogată;
» Potențialul turistic.

Problemele din municipiului Câmpulung
Principalele probleme ale municipiului
80%
60%

40%

76,6%

71,2%
54,9%
36,3%
24,4%

20%
0%

23,1%

21,4%

Lipsa locurilor de Nivelul scăzut de Lipsa fondurilor Lipsa activităților Marginalizarea Slaba informare a Lipsa activităților
muncă
trai
pentru investiții de petrecere a socio-economică
cetățenilor
civice
timpului liber

Participanți la studiu au mai evidențiat și următoarele probleme:
» Lipsa implicării societății civile;
» Lipsa unui loc de petrecere a timpului liber pentru persoanele cu
dizabilități;
» Slaba dezvoltare a turismului.

Siguranța în municipiul Câmpulung
Gradul de siguranță
0%

20%

40%

60%

50,1%

În mare măsură

29,2%

În mică măsură

În foarte mică măsură

10,5%

În foarte mare măsură

10,2%

50,1% dintre participanții la studiu se simt în mare măsură în siguranță pe
străzile municipiului și în locurile publice, iar 29,2% se simt în mică măsură
în siguranță.

Siguranța în municipiul Câmpulung
Numărul conflictelor
56,3%

56,3%

dintre
respondenți
consideră că numărul conflictelor
din municipiu a rămas la fel.

31,2%
12,5%
A rămas la fel

A crescut

A scăzut

Gradul de mulțumire cu privire la Poliția Locală
60%

56,3%
40%

24,4%

20%

12,5%
6,8%
0%

Mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

Foarte mulțumit(ă)

56,3% dintre participanții la studiu se declară mulțumiți de Poliția Locală cu
privire la siguranța populației în municipiul Câmpulung.

REZULTATE STUDII DE OPINIE ASISTENȚĂ
BENEFICIARI DE SERVICII ȘI PRESTAȚII SOCIALE
COMUNITATE LOCALĂ INSTITUȚIONALĂ

SOCIALĂ

Inițiativa de a dezvolta serviciile sociale
Inițiativa primăriei
0%

20%

Foarte necesară

40%

60%

59%

Necesară

36,7%

Puțin necesară

2,7%

Deloc necesară

1,6%

59%

din totalul beneficiarilor de
servicii
și
presații
sociale
consideră inițiativa Primăriei de a
dezvolta serviciile sociale din
Municipiul Câmpulung ca fiind
foarte necesară.

36,7%

consideră
necesară
inițiativa Primăriei de a dezvolta
serviciile sociale.

Inițiativa de a dezvolta serviciile
sociale în funcție de statutul beneficiarilor

32%

din totalul beneficiarilor de servicii și presații sociale consideră inițiativa
Primăriei de a dezvolta serviciile sociale din Municipiul Câmpulung ca fiind
foarte necesară și nu au un loc de muncă.

Importanța domeniului de Asistență Socială
Importanța domeniului
asistenței sociale
0%

20%

Foarte important

40%

60%

59,3%

Important

38%

Puțin important

2%

Deloc important

0,7%

59,3% din totalul beneficiarilor și
a
membrilor
comunității
instituționale
consideră
că
domeniul asistenței sociale este
foarte important pentru locuitorii
municipiului Câmpulung.

Importanța dezvoltării serviciilor sociale în municipiu
100% dintre membrii comunității locale instituționale sunt de părere că este
importantă dezvoltarea serviciilor sociale în municipiul Câmpulung.

Persoane care beneficiază nejustificat de servicii sociale
50,5%

50,5% dintre membrii Comunității Locale
Instituționale au precizat
persoane care beneficiază
sociale nejustificat.

49,5%
Nu

Da

că există
de servicii

Printre motivele pentru care există
persoane care beneficiază de servicii
sociale nejustificat se numără:
» Slaba organizare a sistemului social și a
criteriilor de selecție pentru aceste fonduri;
» Legislația permisivă;
» Refuzul de a munci;

Calitatea serviciilor furnizate de Direcția de Asistență Socială
0%

20%

40%

Foarte mulțumiți

55,4%

Mulțumiți

Nemulțumiți

Foarte nemulțumiți

55,4%

60%

43,6%

0,5%

0,5%

dintre beneficiari s-au declarat foarte mulțumiți de calitatea serviciilor
furnizate de Direcția de Asistență Socială.

Calitatea serviciilor furnizate de Direcția de Asistență Socială

Modalitatea de informare cu privire la serviciile de asistență socială

70%
60%

69,1%

50%
40%

30%

19,7%

20%

8%

10%

3,2%

0%
Primărie

Membrii comunității
(prieteni, vecini)

Familia lărgită (rude)

TV, radio, internet

69,1% dintre beneficiari au aflat de serviciile oferite de Direcția de Asistență
Socială de la primărie.

Calitatea serviciilor furnizate de Direcția de Asistență Socială
Modul în care sunt tratați beneficiarii

96,3%

3,7%
Da

Nu

96,3% dintre beneficiari sunt mulțumiți de modul în care
sunt tratați de personalul Direcției de Asistență Socială.

Serviciile și prestațiile sociale
0%

10%

20%

30%

41,5%

Alocație de susținere a familiei

32,4%

Ajutor de încălzire a locuinței

26,6%

Ajutoare alimentare

25,5%

Indemnizație pentru persoane cu handicap

23,9%

Anchete sociale

21,8%

Venit minim garantat

17%

Consiliere și îndrumare
Centru de zi

40%

3,20%

Alocație de plasament

1,10%

Ajutor de urgență

1,10%

Cantină socială

0,50%

Îngrijire la domiciliu

0,50%

50%

Serviciile și prestațiile sociale
Alte servicii și prestații sociale
61,7%

38,3%
Da

Nu

61,7% din totalul
beneficiarilor doresc să
beneficieze și de alte servicii și
prestații sociale.

Beneficiarii care doresc să beneficieze și
de alte servicii sociale în funcție de veniturile lunare

25%

23,4%

20%

15%

12,8%

11,7%

10,1%

10%

8%

8,5%

8,5%

5,3%

3,7%

5%

8%

0%
Peste 1.500 lei

Între 250-500 lei
Da

Între 500-1.000 lei

Sub 250 lei
Nu

Între 1.000-1.500 lei
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COMUNITATE LOCALĂ INSTITUȚIONALĂ

TRAI

Îmbunătățirea nivelului de trai
Îmbunătățirea nivelului de trai
0%

20%

În mică măsură

24,5%

În foarte mică măsură

53,7%

60%

53,7%

În mare măsură

În foarte mare măsură

40%

18,1%
3,7%

dintre beneficiari au declarat că nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică
măsură de când beneficiază de serviciile și prestațiile sociale.

Îmbunătățirea nivelului de trai

14,9%

dintre beneficiari au declarat că nivelul de trai s-a îmbunătățit în mică
măsură de când beneficiază de serviciile și prestațiile sociale și dispun de
aceste servicii de 2-5 ani.

Oferta locurilor de muncă
Oferta locurilor de muncă
0%

15%

30%

Nu, oferta locurilor de muncă este foarte redusă

Da, într-o perioadă scurtă de timp (1-3 luni)

Da, într-o perioadă lungă de timp (4-6 luni)

39,9%

45%

39,9%

31,9%

28,2%

dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale au afirmat că oferta
locurilor de muncă este foarte scăzută, iar populația aptă de muncă nu își poate
găsi un loc de muncă.

Găsirea unui loc de muncă în funcție de studiile absolvite

Grupurile defavorizate sprijinite în prezent
Grupuri defavorizate sprijinite
70%
60%

68,1%

50%

54,9%

40%

45,1%
36,9%

30%
20%

21,7%

10%

0%
Persoane cu
dizabilități

Persoane cu
venituri reduse

Copii (cu risc de
abandon)

Bătrâni

Minorități

68,1% dintre respondenți au afirmat că sunt sprijinite prin serviciile sociale
persoanele cu dizabilități.

54,9% dintre respondenți au afirmat că serviciile sociale sprijină în prezent
persoanele cu venituri reduse.

Grupurile defavorizate care necesită sprijin în viitor
40%

30%

32,6%

30,5%
26,4%

20%

8,5%

10%

2%
0%
Bătrâni

Copii (cu risc de
abandon familial/
școlar)

Persoane cu
dizabilități

Persoane cu venituri
reduse

Minorități

32,6% dintre participanții la studiu consideră că bătrânii ar trebui sprijiniți mai
mult în viitor.

Forma de proprietate a locuinței
70%
60%

63,8%

50%
40%
30%
20%

16%

10%

0%
Proprietate personală

Altele

Alte situații:
» Tolerați;
» Locuința părinților/ copiilor;
» Contract de comodat;
» Fără acte

10,6%

9,6%

Închiriată de la o
persoană

Locuință socială

Forma de proprietate a locuinței

27,3% dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale au locuința în proprietate
personală, aceasta fiind în stare medie, prin urmare necesită reparații.

Numărul de camere din locuință
0%

10%

20%

18,6%

1 cameră

6,4%

4 camere

49,5%
2 camere.

50%

23,4%

3 camere

9 camere

40%

49,5%

2 camere

5 camere

30%

1,6%

0,5%

din totalul beneficiarilor au afirmat că locuința lor este forată din

Starea locuinței

53,5%

2,1%

44,4%

Bună

53,5%

Medie (necesită reparații)

Precară (nu se poate locui)

din totalul beneficiarilor de servicii și prestații sociale au locuința în
proprietate proprie.

Numărul de persoane din locuință

26,6% din totalul
beneficiarilor au afirmat
că gospodăria lor este
formată din 2 persoane.

Numărul de familii din gospodărie

85,4%

85,4%

din totalul beneficiarilor au afirmat că locuința lor este formată dintr-o
singură familie.

Persoane plecate la muncă în străinătate
Persoane plecate la muncă
în străinătate
86,1%

13,9%

Da

Nu

»
»
»
»
»

26,1 - Italia
21,7% - Spania;
17,4% - Anglia;
8,7% - Franța;
4,3% - Afganistan;

»
»
»
»

4,3% - Canada;
4,3% - Elveția;
4,3% - Finlanda;
4,3% - Germania.

Persoane plecate la muncă în străinătate

6,4%

din totalul beneficiarilor locuiesc în gospodării în care există membri
plecați la muncă în străinătate și consideră că oferta locurilor de muncă este
foarte redusă și populația aptă de muncă nu își poate găsi un loc de muncă.

Informarea beneficiarilor cu privire la
obligațiile față de copiii minori la plecarea în străinătate

Calitatea serviciilor de
informar

62%

0%

Foarte bune

Bune

30%

45%

40%

D.A.S.
Notar

39%

15%

20%

Consilier Primar

10%

D.A.S. Cluj

10%

Media TV

10%

Primăria Câmpulung

10%

Venitul lunar al familiei
0%

10%

20%

18,1%

Între 500-1.000 lei

Sub 250 lei

Între 1.000-1.500 lei

35,1%

40%

35,1%

Peste 1.500 lei

Între 250-500 lei

30%

17%

16%
13,8%

dintre beneficiari de servicii și prestații sociale au un venit net lunar, la
nivel de familie, de peste 1.500 lei.

Venitul lunar al familiei și posibilitățile materiale
30%
25,5%

20%
14,4%
12,2%

10%

15,4%

14,4%
11,7%

11,2%

9%

9,6%

9%
6,9%
5,3% 4,8%

5,3% 5,3%

0%
Îmbunătățirea condițiilor de
locuit
Sub 250 lei

Între 250-500 lei

Încălzirea adecvată a locuinței

Între 500-1.000 lei

Apariția unor cheltuieli
neprevăzute

Între 1.000-1.500 lei

Peste 1.500 lei

Nivelul veniturilor din familie
60%

51,6%

28,2%

30%

18,1%
1,6%

0,5%

Ajung pentru tot ce
tebuie fără restricții

Ajung și pentru bunuri
mai scumpe, cu
reducerea altor
cheltuieli

0%
Nu ajung nici pentru
strictul necesar

Ajung numai pentru
strictul necesar

Ajung pentru un trai
decent

Posibilitățile materiale ale beneficiarilor
0%

30%

76,6%

Cheltuieli neprevăzute

Îmbunătățirea condițiilor de locuit

Asigurarea încălzirii adecvate a
locuinței pe timp de iarnă

60%

45,2%

37,2%

90%

REZULTATE STUDII DE OPINIE
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ÎNVĂȚĂMÂNT

Siguranța tinerilor/ copiilor în municipiul Câmpulung
Siguranța tinerilor/ copiilor în
școli și în spațiile publice

38,8%

61,2%

Nu

Da

Principalele
soluții
propuse
de
respondenți
pentru
asigurarea
siguranței tinerilor/ copiilor la școală și
în spațiile publice ale municipiului
Câmpulung:
» Aplicarea legii;
» Extinderea monitorizării video;
» Prezența permanentă a personalului
de pază în spațiile publice,
» Un grad mai ridicat de strictețe;
» Supraveghere permanentă.

Municipiul Câmpulung, loc de creștere și educare a copiilor
0%

25%

Bun

50%

49,2%

Satisfăcător

30,5%

Foarte bun

16,9%

49,2%

dintre participanții la
studiu au catalogat municipiul
Câmpulung ca fiind un loc bun
pentru creșterea și educarea
copiilor, iar 30,5% sunt de părere
că municipiul este satisfăcător din
acest punct de vedere.

16,9% consideră municipiul un
Nesatisfăcător

3,4%

loc foarte bun pentru creșterea și
educarea copiilor.

Gradul de mulțumire cu privire la profesori/ educatori
0%

18%

53%

70%

67,3%

Mulțumit(ă)

Foarte mulțumit(ă)

35%

29,9%

Nemulțumit(ă)

1,9%

Foarte nemulțumit(ă)

0,9%

67,3% dintre participanții la
studiu s-au declarat mulțumiți de
profesorii/ educatorii de la nivelul
municipiului.

Gradul de mulțumire cu privire la numărul școlilor
0%

20%

40%

60%

52,3%

Mulțumit(ă)

40,2%

Foarte mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

4,7%

Foarte nemulțumit(ă)

2,8%

52,3%

dintre
membrii
Comunității Locale Instituționale
sunt mulțumiți de numărul
școlilor din municipiu Câmpulung

Gradul de mulțumire cu privire la starea și dotarea școlilor
0%

20%

29%

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

60%

50,5%

Mulțumit(ă)

Foarte mulțumit(ă)

40%

16,8%

3,7%

50,5%

dintre
membrii
Comunității Locale Instituționale
sunt mulțumiți de starea și
dotarea școlilor.

Gradul de mulțumire cu privire la numărul grădinițelor
0%

13% 25% 38% 50% 63%

60,8%

Mulțumit(ă)

Foarte mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

30,8%

60,8% din totalul membrilor
Comunității Locale Instituționale
sunt mulțumiți de numărul
grădinițelor.

7,5%

0,9%

Gradul de mulțumire cu privire la starea și dotarea grădinițelor
0%

25%

49,1%

Mulțumit(ă)

30,2%

Foarte mulțumit(ă)

Nemulțumit(ă)

Foarte nemulțumit(ă)

50%

17,9%

2,8%

49,1%

dintre
membrii
Comunității Locale Instituționale
sunt mulțumiți de starea și
dotarea grădinițelor.

REZULTATE STUDII DE OPINIE DEZVOLTAREA
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SERVICIILOR
SOCIALE

Proiectele sociale din municipiu
Informarea cu privire la
proiectele sociale

76,1% dintre beneficiarii de servicii și
prestații sociale au declarat că sunt
informați cu privire la proiectele sociale
ale municipiului Câmpulung.

23,9%

76,1%
Nu

Da

Proiectele sociale din municipiu

Cunoașterea proiectelor sociale dezvoltate la nivelul municipiului
71%

71%

dintre membrii CLI cunosc
proiectele sociale dezvoltate la nivelul
municipiului Câmpulung.
29%

Da

Nu

Implicarea în proiectele sociale dezvoltate în municipiu

8,4%

8,4% din totalul membrilor Comunității
Locale Instituționale cunosc proiectele
sociale dezvoltate la nivelul municipiului
și au fost implicați în astfel de proiecte.
91,6%

Da

Nu

Dezvoltarea proiectelor la nivelul municipiului Câmpulung

90%

68,1%
60%

54,9%
45,1%

36,9%

21,7%

Comunitatea prin
inițiativă civică

Asociația de sprijin
comunitar

30%

0%
Primăria și Coniliul Autoritățile publice Consiliul Județean
Local
în parteneriat public- prin D.G.A.S.P. și
privat
A.J.P.I.S.

Sursa fondurilor pentru dezvoltarea proiectelor sociale

80%

72%

40%

15%

12,1%

7,5%

0%
Fonduri nerambursabile Fonduri guvernamentale

Buget Local

Sponsorizări și donații

Sursa fondurilor pentru dezvoltarea proiectelor sociale

PORTOFOLIU DE PROIECTE SOCIALE 2018-2022

Cămin pentru persoane vârstnice
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trei al persoanelor vârstnice vulnerabile din municipiul
Câmpulung.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Îmbunătățirea condiției sociale a bătrânilor cu venit mic sau fără venituri, cu/ fără
aparținători;
 Realizarea unui mediu securizant, cu personal specializat și servicii de asistență adecvate
nevoilor persoanelor vârstnice vulnerabile;
 Asigurarea accesului la informații referitoare la drepturile persoanelor vârstnice și a
aparținătorilor acestora.
Surse de finanțare: Bugetul local, POCU, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Asigurarea spațiului locativ pentru bătrânii cu/ fără aparținători;
 Asigurarea serviciilor socio-medicale de bază pentru beneficiarii căminului.
Grup țintă:
 Persoanele vârstnice din municipiul Câmpulung.

Orientare socio-profesională pentru tinerii cu vârsta între 16-24 ani
Scop: Inserția pe piața muncii a tinerilor din municipiul Câmpulung.
Posibili parteneri: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, AJOFM Argeș, Inspectoratul Școlar
Județean Argeș, Primăria municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, Agenți economici
din domeniul formării profesionale.
Obiective specifice:
 Stabilirea intențiilor de dezvoltare personală și profesională a tinerilor;
 Dezvoltarea personală prin dobândirea de informații privind tehnici de căutare a unui loc de
muncă și folosirea instrumentelor de lucru.
Surse de finanțare: Bugetul local, Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman.
Rezultate așteptate:
 Creșterea numărului tinerilor care au o calificare;
 Reducerea numărului de șomeri din municipiul Câmpulung.
Grup țintă:
 Tinerii cu vârsta cuprinsă între 16-24 ani, fără loc de muncă.

Unitate medico-socială
Scop: Îmbunătățirea stării medico-sociale a persoanelor aflate în situație de vulnerabilitate.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Dezvoltarea unei structuri comunitare de îngrijire medico-socială a persoanelor afectate de
boli cronice care necesită temporar asistență de specialitate;
 Dezvoltarea capacităților de integrare socială a persoanelor afectate de boli cronice care
nu dispun de mijloace financiare sau acestea sunt insuficiente.

Surse de finanțare: Buget Local, POCU, Mecanismul Financiar Norvegian-Program RO19.
Rezultate așteptate:
 Asigurarea serviciilor medicale și sociale pentru persoane cu afecțiuni cronice și somatice
aflate în situații de dificultate socială care nu ar avea acces la astfel de servicii din rațiuni
sociale, psihologice sau economice.

Grup țintă:
 100 persoane aflate în dificultate din cauza situației socio-medicale precare.

Integrarea pe piața muncii a persoanelor defavorizate social
Scop: Reducerea numărului persoanelor defavorizate social din Municipiul Câmpulung.
Parteneri posibili: Primăria municipiului Câmpulung , AJOFM Argeș, GAL Câmpulung Muscel,
ONG-uri.
Obiective specifice:
 Crearea de noi locuri de muncă;
 Îmbunătățirea calității vieții persoanelor din Municipiului Câmpulung;
 Dezvoltarea economică a zonei.

Surse de finanțare: POCU, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și regional,
Mecanismul Financiar Norvegian-Program RO25.
Rezultate așteptate:
 Diminuarea ratei șomajului prin stimularea inserției profesionale;
 Creșterea nivelului de trai al populației municipiului Câmpulung.

Grup țintă:
 Părinți cu mai mulți de doi copii;
 Familii monoparentale;
 Persoane care beneficiază de venit minim garantat;
 Persoane cu handicap grav și accentuat, neinstituționalizate.

Participarea Municipiului Câmpulung la POCU, Măsura 4.2.
„Intervenții în comunități marginalizate”
Scop: Dezvoltarea socială și economică a persoanelor defavorizate din zona de nord a
Municipiului Câmpulung.
Parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, Agrafics Communication SRL, Profi Jobs
Consulting SRL, Școala Gimnazială „C.D. Aricescu”.

Surse de finanțare: Buget Local, POCU.
Obiective specifice:
 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;
 Îmbunătățirea gradului de ocupare a persoanelor adulte;
 Scăderea riscului de abandon școlar în rândul copiilor;
 Scăderea riscului de îmbolnăvire;
 Crearea de unui parteneriat social de durată pentru sprijinirea comunității vizate de proiect;
 Înființarea Centrului Comunitar.
Rezultate așteptate:
 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din
comunitatea marginalizată (non roma) determinată și delimitată geografic.
Grup țintă:
 565 persoane din cadrul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune.

Centru de sprijin și consiliere pentru victimele violenței în familie
Scop: Prevenirea și combaterea violenței în familie.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, ONG-uri de profil, Poliția municipiului
Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel.
Obiective specifice:
 Reintegrarea în societate a victimelor violenței în familie;
 Conștientizarea opiniei publice cu privire la fenomenul de violență în familie.
Surse de finanțare: Buget Local, Mecanismul Financiar Norvegian-Program RO20, POCU.
Rezultate așteptate:
 Reducerea numărului de cazuri de violență în familie;
 Populația este informată cu privire la efectele fenomenului de violență în familie.
Grup țintă:
 Victimele violenței în familie de pe raza municipiului Câmpulung;
 Populația municipiului Câmpulung.

Centru de zi pentru persoane cu dizabilități
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor adulte cu dizabilități.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Creșterea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilități;
 Menținerea persoanelor cu dizabilități în contextul familial și social.
Surse de finanțare: Buget Local, POCU, Mecanismul Financiar Norvegian-Program RO19.

Rezultate așteptate:
 Asigurarea unui mediu securizant, cu personal specializat și cu echipamente adecvate
persoanelor cu dizabilități;
 Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii socio-psihologice complexe.
Grup țintă:
 15% dintre persoanele cu dizabilități din municipiul Câmpulung.

Unitate protejată pentru persoanele cu dizabilități
Scop: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Creșterea gradului de integrare și participativitate socială a persoanelor cu dizabilități;
 Menținerea persoanelor cu dizabilități în contextul familial și social.
Surse de finanțare: Buget Local, POCU, Mecanismul Financiar Norvegian- Program RO19.

Rezultate așteptate:
 Reinserția pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități.
Grup țintă:
 10% din persoanele adulte cu dizabilități din municipiul Câmpulung.

Cantină socială
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor cu risc social din municipiul Câmpulung.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, ONG-uri de profil, Agenți economici, Biserici.
Obiective specifice:
 Facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la servicii sociale de calitate;
 Creșterea gradului de reintegrare a persoanelor cu risc de marginalizare socială.
Surse de finanțare: Fonduri Europene, Bugetul local, POCU, Parteneriat Public-Privat cu mediul
de afaceri local și regional.
Rezultate așteptate:
 Creșterea gradului de acceptare și incluziune socială a persoanelor vulnerabile;
 Creșterea calității vieții persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;
 Schimbarea mentalității comunității locale, a opiniei publice cu privire la situația
persoanelor cu risc de marginalizare socială.

Grup țintă:
 Persoanele fără venituri sau cu venituri reduse de pe raza municipiului Câmpulung.

Centru de zi pentru copii
Scop: Îmbunătățirea calității vieții copiilor din municipiul Câmpulung.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, DGASPC Argeș,
ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Reducerea riscului de abandon familial în familiile vulnerabile;
 Menținerea copilului într-un context familial și social adecvat dezvoltării armonioase.
Surse de finanțare: Bugetul, local, GAL Câmpulung Muscel, POCU, Parteneriat Public-Privat cu
mediul de afaceri local și regional.
Rezultate așteptate:
 Reducerea ratei de abandon familial;
 Copiii beneficiază de servicii socio-educative adaptate nevoilor de dezvoltare psihoindividuale.

Grup țintă:
 100 de copiii din municipiul Câmpulung.

Combaterea discriminării de gen și etnie
Scop: Conștientizarea populației cu privire la discriminarea pe criterii de gen.
Posibili parteneri: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Primăria municipiului Câmpulung,
ONG-uri de profil, GAL Câmpulung Muscel, Operatori economici.
Obiective specifice:
 Informarea populației cu privire la domeniul discriminării;
 Dezvoltarea capacității de a combate discriminarea.
Surse de finanțare: Buget local, POCU, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Creșterea numărului persoanelor care înțeleg efectele discriminării pe criterii de gen;
 Replicarea efectelor activității proiectului în familiile beneficiarilor.
Grup țintă:
 Populația municipiului Câmpulung.

Centru de pregătire pentru copii dotați, care trăiesc în familii
dezorganizate/ cu venituri reduse
Scop: Susţinerea copiilor dotați care trăiesc în familii cu posibilităţi materiale reduse.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, DGASPC Argeș, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Identificarea și monitorizarea problematicii copiilor școlarizați dotați care provin din familii
cu situații financiare precare sau dezorganizate;
 Creşterea accesibilităţii copiilor din cadrul familiilor defavorizate la servicii de îngrijire.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Reducerea numărului de copii dotați cu risc de abandon școlar;
 Socializarea, învăţarea socială, integrarea şi reintegrarea copiilor dotați proveniţi din familii
aflate în situaţii de criză.

Grup țintă:
 Copii dotați proveniți din familii dezorganizate sau cu situație financiară precară.

Punct de colectare haine, obiecte de uz casnic, electrocasnice,
alimente pentru persoanele fără venituri sau cu venituri insuficiente
Scop: Îmbunătățirea nivelului de trai a persoanelor fără venituri sau cu venituri insuficiente
asigurării unor produse considerate de strictă necesitate.

Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Colectarea produselor considerate de strictă necesitate;
 Îmbunătățirea nivelului de trai a persoanelor fără venituri sau cu venituri reduse prin
asigurarea bunurilor de strictă necesitate.

Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Reducerea numărului de persoane care nu își pot asigura produse considerate de strictă
necesitate;
 Creșterea coeziunii sociale prin implicarea populației municipiului Câmpulung.
Grup țintă:
 Persoanele fără venituri sau cu venituri insuficiente asigurării unor produse de strictă
necesitate.

Centru de zi pentru persoane vârstnice
Scop: Sprijinirea persoanelor vârstnice.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, ONG-uri de profil, GAL Câmpulung Muscel.
Obiective specifice:
 Promovarea autonomiei şi participării persoanelor vârstnice în comunitate;
 Îmbunătăţirea stării de sănătate bazată pe autoîngrijire şi pe prevenirea dependenţei;
 Îmbunătăţirea imaginii sociale a vârstnicilor şi a fenomenului îmbătrânirii în general.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Reducerea marginalizării sociale și îmbunătățirea reintegrării sociale;
 Dezvoltarea relațiilor și legăturilor din familie și prevenirea instituționalizării persoanelor
vârstnice.

Grup țintă:
 Persoanele vârstnice cu venituri reduse de la nivelul municipiului Câmpulung.

Campanii ample în unitățile de învățământ cu privire la riscurile la
care sunt supuși elevii
Scop: Informarea evilor, a cadrelor didactice și a părinților cu privire la riscurile la care sunt
supuși elevii.

Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, Poliția municipiului Câmpulung, GAL
Câmpulung Muscel, ONG-uri de profil, Unități de învățământ.
Obiective specifice:
 Încurajarea și sprijinirea copiilor în evoluția spre o viață responsabilă;
 Responsabilizarea și conștientizarea copiilor față de factorii ce le-ar putea periclita
dezvoltarea fizică și morală;
 Prevenirea și combaterea acțiunilor sau comportamentelor deviante ale copiilor;
 Educarea copiilor în spiritul respectului față de lege și față de valorile morale în spiritul
toleranței, demnității și solidarității sociale.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Prevenirea comportamentelor deviante în rândul copiilor;
 Conștientizarea părinților cu pivire la riscurile la care sunt expuși copii.
Grup țintă:
 Elevii unităților de învățământ de la nivelul municipiului Câmpulung.

Complex de servicii pentru tinerii care părăsesc sistemul de
protecție
Scop: Acordare asistenţei şi sprijinului în vederea incluziunii sociale şi profesionale a tinerilor
care au împlinit vârsta de 18 ani și păresesc sistemul de protecție.
Posibili parteneri: Primăria municipiului Câmpulung, GAL Câmpulung Muscel, AJOFM Argeș,
ONG-uri de profil.
Obiective specifice:
 Formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea deprinderilor de viaţă independentă pentru tinerii ce
au beneficiat de măsură de protecţie;
 Încurajarea și sprijinirea tinerilor în evoluția spre o viață responsabilă și corectă.
Surse de finanțare: POCU, Bugetul local, GAL Câmpulung Muscel, Parteneriat Public-Privat cu
mediul de afaceri local și regional.
Rezultate așteptate:
 Integrarea tinerilor care au părăsit sistemul de protecție în societate.

Grup țintă:
 Tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-24 ani care au părăsit sistemul de protecție.

Centru de informare și sensibilizare a populației cu privire la
problemele persoanelor cu dizabilități/ romi/ persoane vârstnice și
alte categorii marginalizate
Scop: Conștientizarea populației cu privire la problemele persoanelor care fac parte din
categoriile marginalizate.
Posibili parteneri: Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Consiliul Local, ONG-uri de profil, GAL
Câmpulung Muscel, Operatori economici din domeniul consultanței.
Obiective specifice:
 Informarea populației cu privire la domeniul discriminării;
 Dezvoltarea capacității de a combate discriminarea și a marginalizării sociale.

Surse de finanțare: Buget Local, POCU, Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și
regional.
Rezultate așteptate:
 Creșterea numărului persoanelor care înțeleg efectele discriminării și marginalizării sociale;
 Reducerea situațiilor de discriminare în ceea ce privește persoanele cu dizabilități/ romi/
persoane vârstnice și alte categorii marginalizate.
Grup țintă:
 Persoanele cu dizabilități/ romi/ persoane vârstnice și alte categorii marginalizate.

Întreprindere socială
Scop: Reducerea numărului de persoane fără loc de muncă din municipiul Câmpulung.
Parteneri posibili: Primăria muncipiului Câmpulung, Ministerul Muncii și Justiției Sociale,
AJOFM Argeș, GAL Câmpulung Muscel, Agenți economici din domeniul formării profesionale.
Obiective specifice:
 Reducerea excluziunii, discriminărilor și șomajului;
 Inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.
Surse de finanțare: Bugetul local, POCU, Mecanismul Financiar Norvegian-Program RO25,
Parteneriat Public-Privat cu mediul de afaceri local și regional.
Rezultate așteptate:
 Crearea a minim 20 locuri de muncă;
 Formarea profesională a minim 40 persoane provenind din grupul vulnerabil;
 Creșterea nivelului de trai al populației municipiului Câmpulung.

Grup țintă:
 Persoane sau familii care sunt în risc de a-și pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor
zilnice de trai din cauza unor situații de boală, dizabilitate, sărăcie, dependență de droguri
sau de alcool sau altor situații care conduc la vulnerabilitate economică și socială;

REZULTATE STUDII DE OPINIE STRUCTURA
BENEFICIARI DE SERVICII ȘI PRESTAȚII SOCIALE
COMUNITATE LOCALĂ INSTITUȚIONALĂ

EȘANTIONULUI

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
Perioada de când beneficiază de servicii și prestații sociale
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30,9% dintre aceștia beneficiază de servicii și prestații sociale de 2-5 ani.
27,7% beneficiază de servicii și prestații sociale de 5-10 ani.

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
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dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale au vârsta cuprinsă
între 35-44 ani.

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
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75,5% din totalul beneficiarilor sunt de gen feminin.

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
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Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
Statutul profesional
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48,9% dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale nu au un loc de muncă.
25% din totalul beneficiarilor sunt pensionari.

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
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Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
Starea civilă
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54,7% dintre beneficiarii de servicii și prestații sociale sunt căsătoriți.

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
Pentru a avea o imagine de ansamblu
asupra respondenților caracterizați
prin media tuturor caracteristicilor
înregistrate sau prin caracteristica
segmentului majoritar, detaliate în
secțiunea date demografice, au fost
luate în calcul interpretările din această
secțiune și au fost scoase în evidență
următoarele:
» Media de vârstă a beneficiarilor de
servicii și prestații sociale este
de 51 ani;

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
» Diferența numerică femei-bărbați este
semnificativă, în sensul că femeile
înregistrează cea mai ridicată pondere,
de 75,5%;
» În ceea ce privește statutul, poate fi
observat faptul că majoritatea
beneficiarilor de servicii sociale sunt
fără loc de muncă (48,9%);
» Potrivit rezultatelor obținute în urma
studiului, se constată faptul că cei mai
mulți beneficiari (27,1%) de servicii și
prestații sociale au absolvit liceul (9-12
clase);

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
» Conform datelor înregistrate
majoritatea participanților la studiu sunt
căsătoriți (54,8%);
» Numărul mediu al persoanelor care
locuiesc într-o gospodărie înregistrează
valoarea 3, conform datelor înregistrate
în urma studiului;
» Potrivit rezultatelor 13,9% dintre
familiile municipiului Câmpulung au
persoane plecate la muncă în
străinătate;

» Cei mai mulți beneficiari sunt de etnie
română (74,7%);

Profilul beneficiarilor de servicii și prestații sociale
» Majoritatea respondenților (35,1%)
au venitul net lunar al familiei peste
1.500 lei;
» Conform rezultatelor 49,5% dintre
respondenți au locuința compusă din 2
camere;

» Cei mai mulți beneficiari de servicii
sociale (51,6%) afirmă că la momentul
actual nivelul veniturilor din familie nu
ajung nici pentru strictul necesar.

Profilul Comunității Locale Instituționale
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Profilul Comunității Locale Instituționale

Profilul Comunității Locale Instituționale
Nivel de studii
0%

10%

20%

30%

40%

49,5%

Universitare

32,7%

Postuniversitare

Liceale

50%

17,8%

Profilul Comunității Locale Instituționale
Vârsta respondentului
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Profilul Comunității Locale Instituționale
Pentru realizarea unei imagini de ansamblu asupra membrilor Comunității
Locale Instituționale, au fost preluate informații din secțiunea date
demografice, care au pus în evidență următoarele aspecte generale:
» Majoritatea membrilor Comunității locale Instituționale au vârsta cuprinsă
între 35-44 ani (35,5%);
» Majoritatea membrilor CLI îndeplinesc funcția de: cadru didactic, cadru
medical, asistent social;

Profilul Comunității Locale Instituționale

» Majoritatea respondenților își
desfășoară activitatea în municipiul
Câmpulung de peste 10 ani;
» Respondenții au apreciat în
unanimitate că este importantă
dezvoltarea serviciilor sociale în
municipiu;
» Cei mai mulți respondenți (71%) au
declarat că nu cunosc proiecte sociale
dezvoltate la nivelul municipiului
Câmpulung;

Profilul Comunității Locale Instituționale

» De asemenea, 91,6% dintre subiecții
intervievați au declarat că nu au fost
implicați în proiecte sociale dezvoltate
la nivelul municipiului;
» În ceea ce privește, dezvoltarea
proiectelor sociale la nivelul municipiului
cei mai mulți respondenți au declarat că
acestea ar trebui să fie dezvoltate de
Primărie și Consiliul Local (83,2%),
respectiv de autoritățile publice în
parteneriat public-privat (61,7%).
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